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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Paradigma Penelitian Kualitatif 

Dalam suatu penelitian, metode penelitian mempunyai peranan 

yang sangat penting, karena itu pemilihan metode penelitian harus sesuai 

agar permasalahan yang sedang diteliti dapat memberikan hasil yang 

diinginkan dan akurat serta dapat mencakup permasalahan yang sedang 

diteliti. Penelitian mengenai dinamika menjadi vegetarian menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa ada suatu 

peristiwa dengan makna tertentu, sehingga perlu adanya pendekatan 

yang mendalam dan membutuhkan waktu yang lama karena masalah 

yang akan diungkap merupakan masalah yang bersifat pribadi yang tidak 

dapat diungkapkan dalam angka-angka dan angket atau dengan metode 

kuantitatif. 

Azwar (2010, hal. 5) mendefinisikan bahwa metodologi penelitian 

kualitatif merupakan gambaran yang lebih menekankan analisis pada 

proses penyimpulan secara deduktif dan induktif serta pada analisis 

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000, hal.3) 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, 

pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut 

secara holistik (utuh, menyeluruh). 
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Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan fenomenologis. Menurut Boglan dan Biklen (Moeleong, 

2000, hal.9) peneliti dengan pendekatan fenomenologis berusaha 

memahami makna dari suatu peristiwa dan pengaruhnya dengan manusia 

dalam situasi tertentu. 

Penelitian ini menekankan pada pengalaman individu itu sendiri 

terhadap dinamika yang dialami subjek selama menjadi vegetarian. 

Penggunaan metode ini sangat memungkinkan untuk menjawab dan 

menggali secara lebih mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam penelitian. 

 

B. Tema yang akan Diungkap 

Vegetarian merupakan pola makan berpantang daging. Kelompok 

vegetarian yang digunakan dalam penelitian ini adalah vegetarian lacto-

ovo yang merupakan tipe vegetarian yang tidak mengkonsumsi daging 

ternak, daging unggas dan daging ikan, namun masih diperbolehkan 

mengkonsumsi telur, susu beserta produk olahan lainnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti juga ingin mengungkap alasan atau faktor yang 

memengaruhi seseorang mengambil keputusan menjadi vegetarian 

seperti alasan kesehatan, spiritual, financial, lingkungan, maupun alasan 

fisiologis. Serta ditambah dengan aspek disiplin yang mendukung 

seseorang bertahan menjalani pola makan vegetarian, seperti halnya 

pengendalian diri, pemahaman yang baik mengenai suatu aturan dan 

tanggung jawab. Pengendalian diri merupakan kontrol tingkah  laku 

seseorang untuk melakukan mana yang diperbolehkan ataupun tidak 

diperbolehkan. Pemahaman yang baik mengenai suatu aturan 
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menumbuhkan kesadaran untuk menaati suatu aturan. Sedangkan 

tanggung jawab terlihat dari sikap yang menunjukan kesungguhan dan 

pemahaman yang baik untuk menaati suatu aturan. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode wawancara sebagai metode utama dan sebagai metode 

pendukung adalah metode observasi guna peneliti dapat mengungkap 

tujuan penelitian lebih dalam. 

1. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur. 

Mulyana (2013, hal. 181) wawancara tak terstruktur bersifat luwes, 

susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan 

dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi saat wawancara. 

 Hal- hal yang ingin ditanyakan peneliti adalah mengenai 

proses dinamika menjadi vegetraian serta hal-hal terkait yang 

mendukung keputusan subjek. Yang peneliti tanyakan kepada subjek 

adalah : 

1) Pengalaman hidup atau latar belakang subjek 

a) Pengalaman subjek dengan kesehatan 

b) Kegiatan rutin subjek 

2) Tujuan hidup subjek  

Rencana menjaga kesehatan 
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3) Alasan menjadi vegetarian 

a) Sejak kapan memutuskan menjadi vegetarian 

b) Pemahaman mengenai vegetarian 

4) Kesulitan yang dihadapi subjek saat menjadi vegetarian 

a) Kesulitan yang dirasakan saat menjalani pola makan 

vegetarian 

b) Darimana datangnya kesulitan 

5) Cara subjek menghadapi kesulitan sebagai vegetarian 

a) Tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar 

b) Cara subjek menghindari rasa bosan dari olahan sayur 

6) Perilaku disiplin subjek  

a) Pengendalian diri subjek dalam menghadapi pilihan pola 

makan yang berbeda dengan lingkungannya 

b) Pemahaman subjek mengenai vegetarian dan pentingnya 

jumlah atau jenis sayuran 

c) Ketaatan subjek sebagai vegetarian, menjaga kesehatan dan 

pemahaman subjek mengenai porsi dirinya 

7) Efek menjalani pola makan vegetarian 

Manfaat yang didapat setelah menjadi vegetarian baik dalam 

kesehatan maupun kegiatan 

 

2. Observasi 

Menurut Jehoda (dalam Hadi, 2001, hal.36) observasi 

menjadi alat bantu penyelidikan ilmiah jika mengabdi kepada 

tujuan-tujuan penelitian yang telah dirumuskan, direncanakan 

secara sistematik bukan terjadi secara tidak teratur, dicatat dan 
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dihubungkan secara sistematik dengan proposisi yang lebih umum 

tidak hanya dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu saja, dapat 

dikontrol validitas, realibilitas, dan ketelitiannya sebagaimana data 

ilmiah lainnya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi non 

partisipan dimana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung 

dalam aktivitas yang berlangsung. Hal- hal yang ingin diungkap 

peneliti adalah mengenai proses dinamika menjadi vegetraian serta 

hal-hal terkait yang mendukung keputusan subjek. Yang diamati 

dalam observasi adalah kesan umum :  

a. Perilaku yang ditampakkan subjek sewaktu melakukan 

wawancara 

b. Penampilan yang ditampakkan subjek sewaktu melakukan 

wawancara 

c. Respon subjek terdahap pertanyaan yang diajukan sewaktu 

wawancara 

 

D. Subjek Penelitian  

Teknik pengambilan subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat 

dengan populasi (Alsa, 2004, hal. 48). Dalam penelitian ini yang menjadi 

karakteristik sampel (subjek penelitian) adalah: 

a. Individu yang menjalani gaya hidup vegetarian selama 1 tahun 

dengan alasan kesehatan, yang diasumsikan seorang yang 
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menjalani vegetarian selama itu dalam proses pemantapan untuk 

terus menjadi vegetarian. 

b. Individu yang menjalani gaya hidup vegetarian dengan tipe lacto-

ovo vegetarian, yaitu: pola makan yang sama sekali tidak 

mengkonsumsi daging hewan apapun juga, tetapi masih 

mengkonsumsi susu, telur dan produk olahannya. 

c. Berusia diatas 20 tahun dan berjenis kelamin pria maupun wanita 

(berdasarkan Hurlock (1993), rentan usia dewasa awal 20-40 

tahun dan karakteristik dewasa awal mampu menerima tanggung 

jawab, menyesuaikan diri dan masa perubahan nilai). 

Alasan dipilihnya beberapa kriteria subjek di atas yaitu agar 

mendapatkan gambaran secara mendetail mengenai bagaimana proses 

dinamika menjadi vegetraian serta hal-hal terkait yang mendukung 

keputusan subjek. Pemilihan subjek tipe vegetarian lacto-ovo didasarkan 

pada lamanya waktu peralihan pola makan daging menjadi pola makan 

vegetarian. Jangka waktu satu tahun dianggap sebagai masa awal 

penentuan.  Subjek pada penelitian ini sebanyak tiga orang, yang dipilih 

berdasarkan beberapa kriteria diatas. 

 

E. Metode Analisis Data 

Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2000, hal. 248) 

mendefinisikan analisisis data adalah upaya yang dilakukan dengan 

mengorganisasikan data dan memilah-milahnya sehingga data yang 

diperoleh dapat dikelola menjadi data yang mudah dipahami, dicari 

makna sehingga menemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik 

cerita subjek, dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep. Langkah-
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langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mempelajari data yang diperoleh, menandai kata-kata kunci dan 

gagasan yang ada dalam data. 

2) Mengkategorikan data yang diperoleh sehingga menemukan 

tema-tema yang ada dari data tersebut. 

3) Menghubungkan dengan landasaan teori. 

4) Menarik kesimpulan.   

 

F. Uji Keabsahan Data 

Moleong (2000, hal. 324) mengungkapkan bahwa uji keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negative, kecukupan 

referensial, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing.  

Pada penelitian ini, uji kesahihan data dilakukan dengan berbagai 

macam metode, yaitu : 

1) Ketekunan pengamatan 

  Menurut Moleong (2000, hal. 329-330) ketekunan 

pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentative. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu 
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yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci.  

2) Triangulasi 

Triangulasi menurut Moleong (2000, hal. 330) merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data yang diperoleh. Teknik triangulasi yang digunakan 

yaitu sumber. Menurut Patton (Moleong, 2000, hal. 330) triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatan secara pribadi, membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan. Data penelitian ini didapatkan dari beberapa sumber, yaitu 

subjek penelitian, dan catatan harian. 

3) Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi 

  Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. Peneliti melakukan diskusi dengan 

dosen pembimbing dan rekan-rekan peneliti. Teknik ini mengandung 

beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan 
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data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan 

sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini 

memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki 

dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti (Moleong, 

2000, hal.  332-333). 


